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1 Inleiding 

1.1 Opdrachtomschrijving 
De gemeente Hoogstraten geeft opdracht tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) voor de voetbalterreinen aan de Heistraat.  

De gemeente wenst een juridisch kader te bieden voor de bestaande voetbalterreinen aan 
de Heistraat, die momenteel zonevreemd zijn gelegen en een gewestplanbestemming 
hebben van landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

Deze zonevreemdheid komt voort uit het feit dat het BPA nr 14 “Sportvelden Heistraat”, dat 
de herlocalisatie van de voetbalvelden in Minderhout naar de huidige locatie regelde, door 
de raad van state werd vernietigd d.d. 26.11.2008. Daardoor werden tevens de 
vergunningen van de reeds gerealiseerde parking, wegenis en clublokaal met uitrusting e.d. 
vernietigd, behoudens de stedenbouwkundige vergunning d.d. 19/03/2007 voor het 
oprichten van staantribunes.. 

De voorliggende opdracht herneemt niet volledig het BPA nr. 14 “Sportvelden Heistraat”.  
De gemeente heeft na overleg met de omwonenden afgezien van een aantal oorspronkelijk 
geplande onteigeningen en heeft het plangebied verkleind tot de bestaande sportterreinen 
op het gemeentelijk eigendom.   

Het RUP dient tevens een aantal inrichtingsvoorstellen te bevatten om het grondgebruik en 
de ontsluiting zo optimaal mogelijk te organiseren. Hierbij dient voldoende aandacht uit te 
gaan naar de landschappelijke integratie van het terrein.  

1.2 Situering 

 

Figuur 1-1:Situering plangebied 

In het noorden grenst het plangebied aan de Heistraat, in het zuiden aan de Molenbeek, in 
het oordoosten aan de tuinzone van de woningen gelegen aan de Minderhoutsestraat. Voor 
het overige is het studiegebied omgeven door agrarisch gebied. 
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Het studiegebied sluit aan bij de kern Minderhout en maakt de overgang naar het 
achterliggende agrarische gebied.  

Alle percelen die in de afbakening van het plangebied zijn gelegen, zijn in eigendom van de 
gemeente. 

1.3 Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan 
Conform de bepalingen van de codex ruimtelijke ordening d.d. 1 september 2009 wordt de 
ruimtelijke ontwikkeling vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verordeningen op de drie plannings- en ordeningsniveaus in 
Vlaanderen. Het basisdocument in het ruimtelijk ordeningsbeleid is op elk niveau het 
ruimtelijke structuurplan dat een beleidsdocument is dat het kader aangeeft voor de 
gewenste ruimtelijke structuur. De implementatie van deze gewenste ruimtelijke structuur 
geschiedt aan de hand van uitvoeringsinstrumenten, m.n. de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
en de verordeningen. De ruimtelijke uitvoeringsplannen worden hierbij opgemaakt ter 
uitvoering van het ruimtelijk structuurplan. 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geeft de toekomstige bestemming, inrichting of 
beheer aan van een gebied dat een deel of delen van het grondgebied van de gemeente 
Hoogstraten. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uitgewerkt conform de codex ruimtelijke ordening d.d. 1 
september 2009 en het besluit tot vaststelling van regels tot de vorm en inhoud van de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen d.d. 11 april 2008 en omvat:  

• een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 
toepassing is; 

• de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 
inrichting en/of het beheer; 

• een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

• de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan 
het een uitvoering is; 

• in voorkomend geval een limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met 
het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

• in voorkomend geval een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in 
artikel 2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben 
verordenende kracht. De andere documenten hebben als dusdanig geen verordenende 
kracht, maar behouden hun waarde als inhoudelijk onderdeel van het geheel van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het grafisch plan en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften kunnen steeds in hun context van het geheel van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bekeken worden. 
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2 Juridisch kader 

Bijlage: plan bestaande feitelijke en juridische toestand 

2.1 Samenvattende tabel 
Type plan Kenmerken 

 
Gewestplan(nen) Turnhout (16) 

KB van 30-09-1977 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied 
Hoogstraten 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg BPA nr. 14 ‘Sportvelden Heistraat’ MB 
26.04.2004: vernietigd door de Raad 
Van State d.d. 26.11.2008 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen 

Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Geen 

Gebieden van het VEN – 1e fase Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Beschermde monumenten Geen 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Polders en wateringen Geen 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen 

Stedenbouwkundige vergunning Wijzigen terreinprofiel en aanleggen 
drainage 16.08.2004 / aanleggen 
toegangsweg, parkeerterrein, clublokaal 
met uitrusting e.d. 17.01.2005: beide 
vernietigd door de Raad Van State d.d. 
26.11.2008 
Vergunning voor het oprichten van 
staantribunes d.d. 19.03.2007 

Proces Verbaal bouwovertreding Geen 
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2.2 Gewestplan 

 
Figuur 2-1:gewestplan 

 
Op 30 september 1977 werd bij Koninklijk Besluit het gewestplan Turnhout goedgekeurd 
waartoe Hoogstraten behoort.  
Het plangebied heeft als bestemming ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In het 
uiterste noordoosten is een klein deel in woongebied gelegen, voor wat betreft het openbaar 
domein en onmiddellijk aangrenzende percelen.  
 

2.3 Screening plan-mer-plicht 
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007

1
, moet de initiatiefnemer van 

een plan met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, deze milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  
In het kader van deze wettelijke verplichting wordt voor het RUP Sportvelden Heistraat een 
screeningsdossier van de plan-MER-plicht opgesteld. Doelstelling van de MER-screening is 
het bestuderen van de verwachte milieueffecten t.g.v. de genomen basisopties in het RUP, 
het aangegeven van mogelijke milderende maatregelen en op basis daarvan aanvullende 
(externe) criteria te laten voortvloeien m.b.t. randvoorwaarden, mogelijkheden en inrichting 
van het plangebied. 

                                                      
1
 De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de milieueffectrapportage over 

plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft uitvoering aan het decreet van  27 april 2007, het zogenaamde 
plan-MER-decreet, en trad in werking op 1 december 2007. Artikel 49 inzake de overgangsregeling van plan-
MER’s voor RUP’s zoals vermeld in het programmadecreet van 25 mei 2007 (publicatie B.S. 19/06/2007), stelt 
dat de betreffende nieuwe regelgeving van toepassing is op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire 
vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van het besluit, dus zijnde 1 juni 
2008. 
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3 Beleidskader en relevante studies 

3.1 Structuurplanning 

3.1.1 Hoogstraten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Hoogstraten is geselecteerd als provinciaal kleinstedelijk gebied. Het belang van toerisme 
en recreatie wordt in deze kleinstedelijke gebieden onderkend. In de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied dient rekening te worden gehouden met de gewenste recreatieve 
ontwikkelingen.  
Op het vlak van lokale recreatie zijn geen standpunten in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen geformuleerd. 

3.1.2 Hoogstraten in het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

De belangrijkste beleidslijnen uit het ontwerp ruimtelijk structuurplan, zijn: 
- Hoogstraten is kleinstedelijk gebied en een pool in de Noorderkempen. 

- Hoogstraten is een verdichtingspunt met specifieke taakstellingen voor 
wonen en werken. Ook de uitbouw van de tuinbouwfunctie wordt als 
belangrijk aangehaald. 

- Hoogstraten wordt naast de andere stedelijke gebieden aangeduid als 
gebied van primair toeristisch-recreatief belang.  

3.1.3 Afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten 

  
Figuur 3-1 Afbakening kleinstedelijk gebied 

Bij de afbakening van het kleinstedelijke gebied werd het volledige studiegebied mee 
opgenomen in de afbakeningslijn.  



 

 

RUP Sportvelden Heistraat  gemeente Hoogstraten                                                                                                                               ontwerp RUP 8 van 31 

1290793031 toelichtingsnota februari ’11 

 

3.1.3.1 Te ontwikkelen (rand)stedelijke open ruimte gebieden 

Binnen de studie worden drie soorten open ruimten gebieden onderscheiden: het zijn de 
recreatieve knooppunten, het (rand)stedelijk groen en de open ruimtecorridors. De eerste 
twee hebben een belangrijke recreatieve functie en maken deel uit van het stedelijk 
functioneren. Deze gebieden maken daarom deel uit van het stedelijk gebied. De laatste is 
een zone met een belangrijke ecologische, landschappelijke waarde. In deze omgeving 
wensen we de open ruimte maximaal te bewaren. Stedelijke functies zijn in deze zone niet 
gewenst. De zone vormt eerder een begrenzing aan het stedelijk gebied. 
 
Recreatieve knooppunten 
Een stedelijk gebied dient, naast wonen en werken, voldoende ruimte te voorzien voor 
ontspanning. De actieve recreatie is één van deze ontspanningsvormen. Om de 
woonfunctie in het stedelijk gebied te ondersteunen dient er voldoende ruimte voorzien te 
worden waar stedelingen zich kunnen ontspannen. Op het moment is er binnen het 
kleinstedelijk gebied Hoogstraten één ruimte ontwikkeld welke in de toekomst nog verder 
kan worden versterkt. Deze locatie biedt echter niet genoeg mogelijkheden om alle 
recreatieve functies binnen het stedelijk gebied op te vangen. Daarom wordt er best nog 
een tweede, nieuwe, zone ontwikkeld die goed aansluit aan het stedelijk gebied. Omdat de 
eerste zone sterk zuidelijk is gelegen en zich voornamelijk richt op de kern van Hoogstraten 
wordt de nieuwe zone bij voorkeur in het noordelijk deel voorzien waardoor er ook een 
recreatieve ondersteuning tot stand komt voor de kern van Minderhout. Omdat het gaat om 
actieve recreatie, wordt ze niet voorzien aan de oostelijke zijde van het stedelijk gebied. 
Deze infrastructuren zijn moeilijk integreerbaar in de beekvallei van Mark. De zoekzone 
bevindt zich daarom aan de westelijke zijde van het stedelijk gebied. Er wordt de voorkeur 
gegeven aan een zone rond Molenbeek omdat hierdoor een sterkere band kan 
gerealiseerd worden tussen de zuidelijke en noordelijke kern van het kleinstedelijk gebied. 
 
Sportvelden Heistraat 
De terreinen van de sportvelden Heistraat worden als nieuw te ontwikkelen zone voor 
recreatie voorzien, die nu op het gewestplan als agrarisch gebied is gezoneerd. Deze zone 
wordt voornamelijk ontwikkeld als recreatiezone op lokaal niveau. In deze zone worden 
hoofdzakelijk lokale, laagdynamische recreatieve infrastructuren opgenomen.  
Dit in tegenstelling tot de tweede recreatieve pool in de omgeving van het klein seminarie. 
Daar worden voornamelijk hoogdynamische bovenlokale recreatieve voorzieningen  
opgevangen omdat de verkeersontsluiting van deze zone zeer goed is.  
De situering van de zone aan de Heistraat ligt gunstig t.o.v. het voorgestelde openbaar 
vervoerknooppunt zodat ook wat bereikbaarheid betreft de locatie langs de Heistraat ideaal 
is. 

3.1.4 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hoogstraten 

Het gemeentelijke structuurplan werd op 03/03/2005 definitief goedgekeurd door de 
provincie en verscheen op 01/04/2005 in het staatsblad 
De locatie van het plangebied situeert zich op de grens van de deelruimten 
‘Hoogdynamische As’ en het ‘Westelijk Agrarisch Gebied’. 
Te Minderhout stelde zich het probleem van een gedwongen herlokalisatie van een 
voetbalterrein dat in woongebied lag. Het woongebied werd aangesneden. Betreffende het 
onderzoek naar de nieuwe locatie bevat het GRS volgende relevante elementen: 
 

- De ontwikkeling van nieuwe recreatieve terreinen en gebouwen kunnen enkel in de 
deelruimten Hoogdynamische As en groen-geel Hoefijzer. In het Gele Hart is enkel 
recreatief medegebruik mogelijk. 

- Er dient een diversiteit te zitten in het aanbod aan toeristische en recreatieve 
voorzieningen. Deze dienen verbonden te zijn door een recreatief netwerk. 

- Alle kernen - behalve Minderhout - krijgen de mogelijkheid minimaal één vrij groot 
recreatieterrein te bestendigen. Het betreft in sterke mate voetbalterreinen. De stad 
wenst voor Minderhout op zoek te gaan naar een locatie waar o.a. het 
voetbalterrein van Minderhout kan geherlokaliseerd worden. Bovendien wenst het 
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bestuur een project dat eveneens verder ondersteunend kan zijn voor het stedelijk 
gebied Hoogstraten. Het nieuwe gebied en het gebied ter hoogte van het seminarie 
moeten als complementaire recreatiepolen functioneren. Te Minderhout overheerst 
iets meer het lokale karakter. Uit het onderzoek rond de afbakening van stedelijk 

Hoogstraten is gebleken dat het stedelijk gebied minimaal het zuidelijke deel van 
Minderhout betrekt en de voorkeur van de stad gaat naar dit beperkt betrekken van 
Minderhout. Om ondersteunend voor het stedelijk gebied en voor Minderhout te 
zijn, dient de locatie gezocht te worden in het zuidelijk deel van Minderhout. Gezien 
de taakstelling voor wonen en het relatief beperkt aanbod aan binnengebieden, 
komt geen enkel ingesloten gebied in het stedelijk weefsel in aanmerking voor het 
project. Het gebied ten oosten van de kern komt niet in aanmerking omwille van de 
vallei van de Mark. Bijgevolg wordt de zoektocht gericht op het zuidwestelijk deel 
van Minderhout. Hier zal een deel landbouwgebied dienen te worden aangesneden. 
Er wordt geopteerd om dit in de omgeving van de Heistraat te doen. Zo werkt het 
project duidelijk ondersteunend voor het woonproject Venhoef dat reeds in hoge 
dichtheden werd aangevat en waarop in de toekomst verder wordt gegaan. Het 
plangebied vormt een onderdeel van het stedelijk gebied en deze recreatieve 
ontwikkelingen werken kernversterkend voor het noordelijk deel van het 
voorgestelde stedelijk gebied. 

 

Het kwantificeren van de behoefte aan recreatieterreinen uitgedrukt in een oppervlakte 
is binnen het structuurplan niet gebeurd. Dit is binnen het structuurplanningsproces niet 
gebruikelijk en bovendien weinig zinvol. Het uitgangspunt is dat elke kern over een 
voldoende aanbod voor openluchtrecreatie dient te beschikken. Om de toekomstige 
vraag te kunnen opvangen – en op die manier toekomstige zonevreemde recreatie te 
vermijden door het creëren van een gericht aanbod - is het wenselijk de terreinen 
zodanig te kiezen rekening houdend met de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
en de afweging van factoren zoals bereikbaarheid. 
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Figuur 3-2 Gewenste structuur hoogdynamische as met aanduiding plangebied 

3.1.4.1 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

De omgeving van Heistraat wordt aangeduid als recreatieve cluster. 

3.1.4.2 Ontwikkelingsperspectieven voor de kernen binnen de deelruimte 
‘Hoogdynamische as’ 

Er wordt gestreefd naar aantrekkelijke kernen in het buitengebied, zowel functioneel als 
visueel. Toegankelijke recreatie wordt voorzien op maat van de kern. 
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3.2  Gemeentelijke sectorale plannen 

3.2.1 Gemeentelijk mobiliteitsplan 

De 3de en laatste fase van het mobiliteitsplan is door de gemeenteraad goedgekeurd in 
zitting van 28 april 2003. De bevindingen uit het Verkeersplan Hoogstraten, goedgekeurd in 
het college van 15 september 1997, zijn in het mobiliteitsplan verwerkt.  
Volgende doelstelling is relevant voor het plangebied: 

- De Minderhoutsestraat is een woonstraat met plaatselijk verkeer. Er zijn 
geen fietspaden gepland en menging van verkeer (fietsers en auto’s) wordt 
nagestreefd. De ontwerpsnelheid van deze weg bedraagt 50 km/u. 

3.2.2 Jeugdbeleidsplan 2008-2010 

In het jeugdbeleidsplan worden in eerste instantie de lokale noden aan sport-, recreatie- en 
jeugdinfrastructuur geanalyseerd. Het betreft dan voornamelijk de behoefte aan 
speelpleinen op buurtniveau en polyvalente sport- en recreatiegebieden op wijkniveau. 
Daarnaast worden er ook nog een aantal specifieke behoeften aangegeven die niet enkel 
voor de plaatselijke kern functioneren, maar ook een rol hebben te vervullen voor de 
andere dorpen in de gemeente of voor de dorpen in de buurgemeenten. 
Algemene doelstelling 3: “Kinderen en jongeren kunnen nabij hun woonplaats veilig buiten 
spelen en sporten, en hebben hiervoor voldoende ruimte”. Daarbij wordt een overleg met 
de wijken gepland om de behoefte aan een buurtspeelplein te bespreken (afgerond in 
2010).  

3.2.3 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)2 

Er zijn geen relevante elementen in het GNOP opgenomen. 

3.3 BPA’s  sport- en recreatieterreinen 

3.3.1 BPA zonevreemde sport en recreatie Hoogstraten 

De Gemeenteraad van Hoogstraten besliste in januari 1998 dat een sectoraal BPA voor 
zonevreemde recreatie voor Hoogstraten diende te worden uitgewerkt. Uiteindelijk werden 
slechts 3 locaties weerhouden voor opname in het sectoraal BPA zonevreemde sport- en 
recreatieterreinen. Het voormalige voetbalterrein van Minderhout werd ondergebracht bij de 
te ‘herlokaliseren terreinen’. 

3.3.2 BPA sportvelden Heistraat 

Zie kaart 3, BPA sportvelden Heistraat 
 
Dit BPA kwam rechtstreeks voort uit de vaststelling dat de voetbalterreinen van Minderhout 
aan de Hoge Weg moesten worden geherlokaliseerd. Het terrein was gelegen in 
woongebied en moet plaats maken voor een woonproject.  
Het BPA sportvelden Heistraat werd goedgekeurd bij MB d.d.26.04.2004.  Het plangebied 
omvat een zone van +/- 10ha gelegen tussen de Heistraat in het noorden en de Molenbeek 
in het zuiden met als oostelijke begrenzing de woningen met hun tuinen langs de 
Minderhoutsestraat, en een aaneengesloten landbouwzone in het westen. 

Doel van het plan was niet enkel te voorzien in de herlocatie van de voetbalterreinen van 
VV Minderhout maar tevens ruimte te voorzien voor de uitbouw van een recreatiezone op 
niveau van de deelkern en complementair aan andere recreatieve voorzieningen binnen het 
kleinstedelijk gebied.  Tevens werd de mogelijkheid open gelaten voor het herlocaliseren 

                                                      
2
 IMD-IOK, 1996 
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van andere zonevreemde terreinen naar dit gebied. Het BPA werd na goedkeuring voorzien 
van een onteigeningsplan voor het realiseren van de planopties. 

De planopties zijn weergegeven in 16 artikels, waarbij naast enkele algemene artikels 
volgende zones zijn weergegeven: zone voor recreatiegebouwen (art 5), zone voor 
polyvalent gebruik (art 6), zone voor onverharde openluchtterreinen (art 7), zone voor 
verharde openluchtterreinen (art 8),   zone voor parking (art 9), zone voor buffer (art 10), 
zone voor landschappelijke buffer (art 11), zone voor waterloop (art 12), zone voor interne 
wegenis (art13),  zone voor openbaar domein (art 14), zone voor wandel- en fietspad (art 
15) en zone voor te realiseren voet- en fietsverbinding (art 16).   

De parking, de zone voor recreatiegebouwen en de zone voor onverharde 
openluchtterreinen werden gedeeltelijk gerealiseerd, voor het overige werden de planopties 
niet uitgevoerd. 

Tegen het BPA werd door de omwonenden een annulatieberoep ingediend bij de raad van 
state wat uiteindelijk resulteerde in de vernietiging van het BPA door het besluit van 
26.11.2008.  Hierdoor werd de bestaande sportaccommodatie aan de Heistraat 
zonevreemd. 

3.4 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos 
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 
2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Noorderkempen. 

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de 
beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor agrarisch gebied en 
een operationeel uitvoeringsprogramma goed.  

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening 
van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.  

 

Figuur 3-3 Herbevestiging agrarische structuur 

Het plangebied is gelegen in de deelruimte ‘Open Kempen’.  
In de gewenste structuur wordt de goed gestructureerde grondgebonden landbouw als 
essentieel voor het open karakter van de deelruimte ‘Open Kempen’ beschouwd. Deze 
wordt maximaal gevrijwaard voor de beroepslandbouw, versnippering wordt tegengegaan. 
Ter hoogte van Hoogstraten wordt de daar aanwezige glastuinbouw zoveel mogelijk 
geconcentreerd.  
In concept 61 van de gewenste structuur wordt gesteld dat de ontwikkelingen binnen de 
afbakeningen van de stedelijke gebieden dienen te gebeuren.  
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Over de herbevestigde agrarische gebieden in de omgeving van het plangebied werden 
geen specifieke bepalingen opgenomen in het operationeel uitvoeringsprogramma.  

Het plangebied is niet in het herbevestigde agrarische gebied gelegen, het wordt er wel 
gedeeltelijk door omgeven.  

3.5 Openruimte beleid 

3.5.1 Landschapsatlas en inventaris bouwkundig erfgoed 

De landschapsatlas is een inventaris van waardevolle landschappen van Vlaanderen. Hij 
bestrijkt het volledige Vlaamse grondgebied met uitzondering van de stedelijke kernen en de 
dicht bebouwde agglomeraties. De landschapsatlas is een onmisbaar instrument bij de 
bescherming van landschappen. Binnen de landschapsatlas worden ankerplaatsen, 
relictzones, lijnelementen en puntelementen aangeduid. 

Ten oosten van het studiegebied is de ‘Oude straat Minderhout’ aangegeven als lijnrelict, 
verder zijn er geen elementen van de landschapsatlas in de omgeving van het studiegebied 
geïnventariseerd.  

3.5.2 Afbakening Vengebieden 

Het onderzoeksgebied is noch geheel noch gedeeltelijk geselecteerd als Ven-gebied. 

3.5.3 Speciale beschermingszones 

Het onderzoeksgebied is noch als vogelrichtlijn- noch als habitatrichtlijngebied geselecteerd.  

3.5.4 Centraal Archeologische Inventaris 

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende 
archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch 
erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de 
Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder 
onderzoek vastgesteld te worden.  
 

In het plangebied werden op basis van de beschikbare gegevens geen vondsten 
gelokaliseerd.  

3.5.5 Biologische waarderingskaart 

Het volledige plangebied is ‘biologisch minder waardevol’.  
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3.6 Buurt- en Voetwegen 

 
Figuur 3-4 uitreksel atlas der buurt- en voetwegen  (GIS-cel Provincie Antwerpen) 

In het plangebied zijn geen buurt- of voetwegen gelegen. 

3.7 Fietsverbindingen 

3.7.1 Provinciaal fietsrouteplan 

 
Figuur 3-5: uitreksel provinciaal fietsrouteplan (Provincie Antwerpen) 

In opdracht van het Antwerps provinciebestuur werkten de studiebureaus Langzaam Verkeer 
en Stramien aan de opmaak van een fietsrouteplan, gekaderd in het provinciaal 
mobiliteitsbeleid. 

De Van Aertselaerstraat werd geselecteerd als functionele fietsroute, het plangebied takt 
hierop aan via de Minderhoutstraat en de Heistraat.  

3.7.2 Provinciaal knooppuntennetwerk 

Door de provincies werd in heel Vlaanderen een ‘knooppuntennetwerk’ uitgestippeld ten 
behoeve van de recreatieve fietser.  
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Figuur 3-6 Knooppuntennetwerk met aanduiding van het plangebied 

Het plangebied wordt niet rechtstreeks aangedaan door het knooppuntennetwerk maar is 
er niet ver van verwijderd.  

 

3.7.3 Huidige fietsverbindingen 

 
Figuur 3-7 Stratenplan 

In de huidige situatie wordt de Minderhoutsestraat gebruikt als noord-zuid georiënteerde 
fietsroute om de drukte van de centrum-as (Van Aertselaerstraat) te vermijden. Dit betekent 
dat het plangebied rechtstreeks kan aansluiten via de Heistraat op de Minderhoutsestraat.  
Verbinding met het centrum van Minderhout is er via de Venhoefweg, de gemeente heeft 
het plan opgevat om een verhoogd kruispunt te realiseren op de kruising van de 
Minderhoutsestraat en de Venhoefweg-Heistraat om een veilige fietsdoorgang te 
verzekeren.  
In het oorspronkelijke BPA was er een rechtstreekse doorsteek voor fietsers van het zuiden 
van het plangebied naar de Minderhoutsestraat voorzien, door het terugbrengen van de 
plancontouren is dit niet meer van toepassing op voorliggend RUP.  

3.8 Integraal waterbeheer 
Binnen Vlaanderen vormt het ‘decreet integraal waterbeleid’ van 18 juli 2003 het juridisch 
en organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid moet gevoerd worden. Het is een 
kaderdecreet dat de grote lijnen voor het beleid uitzet. De concretisering gebeurt via 
uitvoeringsbesluiten.  
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Op 9 september 2005 keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit bij het 
decreet Integraal Waterbeleid goed. Dit besluit zorgt voor de geografische indeling van de 
watersystemen binnen het Vlaamse Gewest door de afbakening ervan in stroomgebieden, 
bekkens en deelbekkens. Daarnaast omvat het de noodzakelijke bepalingen voor de 
formele oprichting van de overlegstructuren op de verschillende niveaus. 

3.8.1 Waterlopen 

 

 
Figuur 3-8 Waterlopen (VHA) 

Het plangebied wordt zuidelijk begrenst door de  Akkerbeek (waterloop 4.11.13.3), derde 
categorie. Westelijke van het plangebied heet deze waterloop ‘Molenloop’ en is eveneens 
van de derde categorie. Verder naar het oosten wordt dit een waterloop van tweede 
categorie en wordt de naam ‘Molenbeek’, deze kruist de ‘Heibeek’, tweede categorie.  

3.8.2 Bekkenbeheerplan 

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, stelde de Vlaamse overheid 
bekkenbeheersplannen op voor het volledige grondgebied. Op 30 januari 2009 keurde de 
Vlaamse Regering het besluit voor de vaststelling van de bekkenbeheerplannen en de 
bijhorende deelbekkenbeheerplannen definitief goed (Belgisch Staatsblad 5 maart 2009). 
Het plangebied behoort tot het Maasbekken. In de visie die werd uitgestippeld voor het 
Maasbekken, wordt vooropgesteld om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden en 
ter plaatse te laten infiltreren of ter plaatse te gebruiken voor verschillende functies. In het 
buitengebied dienen de infiltratiemogelijkheden maximaal te worden benut.  
De afvoerfunctie van de waterlopen dient optimaal te worden benut, ondermeer door slib en 
kruidruimingen. Hierbij dient de natuurlijke structuur van de waterloop te worden 
gerespecteerd.  
Het gebruik van oeverzones is een belangrijk instrument om de waterlopen terug ruimte te 
geven en de omliggende functies in te perken.  

3.8.3 Zoneringsplannen 

Het afvalwaterbeleid wordt gestuurd via de gemeentelijke zoneringsplannen, waarin 
afgebakend wordt welke zones te rioleren zijn en in welke zones IBA’s moeten komen (al 
dan niet collectief beheerd). Het plangebied wordt op de zoneringsplannen van de VMM 
enerzijds aangeduid als collectief te optimaliseren buitengebied. Het grootste deel van het 
plangebied is niet ingekleurd. Het plangebied ligt in zuiveringsgebied Hoogstraten.  
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Figuur 3-9 Zoneringsplan 

Voor het hoofdgebouw op het plangebied is momenteel een IBA aanwezig.  

3.8.4 Watertoets 

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor de watertoets 
goed. Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen afleveren richtlijnen voor de 
toepassing van de watertoets.  

3.8.4.1 Erosiegevoeligheid 

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen 
de studie ‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep 
fysische en regionale geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land van 
AMINAL. 

De afbakening van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in 
bodemgebruik, die mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van 
oppervlaktewater van hellingen en tot afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan 
een vergunning of de goedkeuring van een plan of programma, voor advies voor te leggen 
aan de afdeling land van AMINAL. 

 

Figuur 3-10 Erosiegevoeligheid (AGIV) 

Op basis van de kaart blijkt dat de erosiegevoeligheid van het plangebied zo goed nihil is. 
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3.8.4.2 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de 
watertoets werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer 
aandacht moet uitgaan naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. 

De richtlijnen voor de watertoets houden rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 
3 types van gebieden, volgens de aard van gevoeligheid voor grondwaterstroming.  

Type 1: zeer gevoelig 

De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk 
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart 
waarbij de bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De 
NOG gebieden met uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1-gebied.   

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 3 m of een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

Type 2: matig gevoelig 

Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) 
of type 3 (weinig gevoelig) behoren.  

Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 5 m en een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

Type 3: weinig gevoelig 

Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal 
een kleilaag) op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot 
type 1 (zeer gevoelig) behoren. 

Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van 
meer dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50 m dient advies aangevraagd te 
worden bij de bevoegde adviesinstantie. 

 

Figuur 3-11 Grondwaterstromingsgevoelig (AGIV) 

Het grootste deel van het plangebied is matig gevoelig voor ingrepen op de 
grondwaterstroming. In het zuidelijke deel  - in de nabijheid van de Molenbeek - ligt een 
zone die zeer gevoelig is voor grondwaterstroming. 

3.8.4.3 Infiltratiegevoeligheid 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd 
opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan 
infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
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omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast 
afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en 
zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van 
waterafhankelijke natuur.  

De kaart met infiltratiegevoelige bodems en behoeve van de watertoets werd afgeleid van 
de bodemkaart. Ze bestaat uit twee types gebieden: 

• Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems 

• Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems 

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn 
voor individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of 
de aanleg van infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol 
zijn, en of er mogelijk schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe zowel 
kwantitatief als kwalitatief bij het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen. 

 

Figuur 3-12 Infiltratiegevoeligheid (AGIV) 

Het volledige plangebied is infiltratiegevoelig behalve een zuidelijk deel langsheen de 
Molenbeek.  

3.8.4.4 Overstromingsgevoeligheid 

Deze kaart geeft de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weer. De kaart 
bevat de effectief overstromings-gevoelige gebieden (donkerblauwe laag) en de mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag). 

De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden (lichtblauwe laag) zijn samengesteld uit de 
van nature overstroombare gebieden (NOG, exclusief colluvia), de potentiële 
overstromingsgebieden (POG) en de mijnverzakkingsgebieden (MVG), doch die buiten de 
effectief overstromingsgevoelige gebieden vallen. Deze 3 gebieden werden samengevoegd 
tot 1 kaartlaag. Uit die kaartlaag werden de gebieden verwijderd die volgens hun 
bestemming reeds ingenomen zijn voor bebouwing en infrastructuur. 

De effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn samengesteld via de omhullende contour 
van de geactualiseerde ROG- en MOG-kaarten. Dit is gerechtvaardigd omdat alle 
uitgangskaarten gebaseerd zijn op het DHM-Vlaanderen met een resolutie van 5 m. 
Bovendien bevatten de nieuwe ROG- en MOG-kaarten voortaan enkel nog die gebieden 
die met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, overstromingsgevoelig zijn. Door 
gebruik te maken van de omhullende contour kan de ROGDHM05-kaart de MOG-kaart 
aanvullen en vice versa. 
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Figuur 3-13 Overstromingsgevoeligheid (AGIV) 

Het grootste deel van het plangebied is niet overstromingsgevoelig. In het uiterste zuiden – 
nabij de Molenbeek - is een zone als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ aangeduid.  
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4 Onderzoek en analyse 

4.1 Ruimtelijk functioneren 

Nederzettingsstructuur 
De kern van Minderhout wordt ter hoogte van het plangebied gekenmerkt door een 
compacte aaneengesloten kern begrensd door de woningen langs de Minderhoutsestraat.  
De Heistraat zelf is gelegen ten westen van de kern in een landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied dat hier samenloopt met de beekvallei.  Langs de Heistraat bevinden zich 
enkele landbouwbedrijfszetels. 
 
Open ruimte structuur 
De sportvelden aan de Heistraat  zijn gelegen tussen het aaneengesloten agrarische 
gebied en de dorpskern zelf en vormen op zich een overgangszone tussen beide.   De 
inkomzone met parkeermogelijkheden sluit aan bij de tuinen van de woningen langs de 
Minderhoutsestraat, hier is geen buffering aanwezig. 
Centraal binnen de sportinfrastructuur ligt het clublokaal met bijhorende accommodatie van 
cafetaria, kleedruimtes, sanitair, e.d. De wedstrijden vinden er plaats tussen 
zaterdagmiddag en zondagavond, waarbij gemiddeld 9 wedstrijden per weekend worden 
gespeeld.  Verder vinden er tijdens het speelseizoen (augustus – april) elke avond tijdens 
de week trainingen plaats voor minstens vier ploegen.  
Tussen de zuidelijk gelegen sportvelden en de woningen van de Minderhoutsestraat liggen 
een aantal gronden in landbouwgebruik.  De zuidelijke begrenzing van de sportvelden wordt 
gevormd door de Molenbeek. 
 
Het openruimtegebied wordt gekenmerkt door een open en weids karakter waarin weinig 
compartimentering voorkomt.  De visuele openheid wordt als een kwaliteit beschouwd.  
 
Ontsluiting 
De sportinfrastructuur ontsluit via de Heistraat. De bestaande aansluiting Heistraat met 
Minderhoutsestraat heeft een beperkt profiel wat op piekmomenten als knelpunt wordt 
beschouwd.  De gemeente is overleg gestart met de betrokken eigenaars tot verwerven 
van een bijkomend terrein.  
 

4.2 Ruimtelijk voorkomen 
Zie fotoreportage – bijlage I 

 

4.3 Juridische toestand 
Door het vernietigingsbesluit d.d. 26.11.2008 werden zowel het  BPA 14 Sportvelden 
Heistraat  MB 26.04.2004 als de vergunning aan de Minderhoutse voetbalvereniging voor 
de wijziging van het terreinprofiel en het aanleggen van drainage voor voetbalvelden d.d. 
16.08.2004 als de vergunning voor het aanleggen van de toegangsweg, parkeerterrein en 
tijdelijke verhardingen, het bouwen van een clublokaal met uitrustingen, een kassa, 
nutsgebouwen, fietsenstallingen, sportaccommodatie e.d. d.d. 17.01.2005  vernietigd.  De 
vernietiging is gemotiveerd op basis van het ontbreken van de watertoets die bij Ministeriële 
goedkeuring net in voege was getreden.  Voor het bouwen van staantribunes aan de 
voetbalvelden werd op 19.03.2007 een vergunning verleend. 

Doel is dat het voorliggende RUP in de plaats zal treden van het bestaande BPA voor wat 
betreft de regularisatie van de bestaande sportterreinen.  Voor deze realisaties is er een 
draagvlak met de buurt.   
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4.4 Kwaliteiten, knelpunten en potenties 

4.4.1 Kwaliteiten 

- de verankering van de lokale sportinfrastructuur op niveau van de deelkern Minderhout 
en binnen het functioneel geheel van het kleinstedelijk gebied ; 

 
- inbedding aan de rand van de kern op de overgang met het open agrarisch landschap; 

 
- de sportaccommodatie is volledig uitgebouwd op gemeentelijk eigendom; 
 
 

4.4.2 Knelpunten 

- ontbreken van een buffering tussen inkompartij met parkeren en de tuinen van de 
woningen langs de Minderhoutsestraat die hier een beperkte diepte hebben; 

- de aansluiting Heistraat met Minderhoutsestraat heeft een (te ) beperkt profiel; 

- de juridisch toestand (schorsing door de Raad van State van het BPA) noopt tot 
actie op korte termijn om de bestaande sportinfrastructuur te herbevestigen; 

 

4.4.3 Potenties 

- Het planproces kan aangegrepen worden om een aantal kleine aanpassingen 
binnen de bestaande sportinfrastructuur mogelijk te maken en een effectieve 
buffering uit te werken aan de inkomzone en parking; 

 
- Natuurontwikkeling langs de Molenbeek te stimuleren; 
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5 Visie en structuurschets 

5.1 Visie 
De uitbouw van de lokale sportinfrastructuur is in overeenstemming met de 
beleidsdoelstellingen op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau.  Het kadert volledig 
binnen de beleidsvisie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten en is in 
overeenstemming met de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur op het 
Vlaamse niveau. 
 
Doel is het agrarisch gebied te herbestemmen naar een zone voor recreatie en sport en in 
die zin de planopties die genomen werden in het goedgekeurde, doch door de Raad van 
State vernietigde BPA 14 “Voetbalvelden Heistraat” te realiseren, voor wat betreft de 
bestaande sportinfrastructuur.  
 

5.1.1 Sport en recreatie als belangrijke troeven 

De gemeentelijke sportvelden aan de Heistraat voorzien in de lokale nood aan 
sportaccommodatie voor de kern Minderhout, in het bijzonder op het vlak van voetbal.  Het 
is een lokale recreatiepool die ontwikkeld wordt op een schaalniveau dat in 
overeenstemming is met de omgeving. 

Doel is de openluchtsportinfrastructuur voor de kern Minderhout hier te bundelen en verder 
uit te bouwen. Inzake accommodatie werd een nieuw clublokaal opgericht met bijhorende 
voorzieningen en werd er een tribune met staanplaatsen uitgebouwd aan de rand van het 
hoofdterrein.  Doel is de bestaande accommodatie te behouden en beperkt uit te breiden 
naar de toekomst toe en dit op lokaal niveau. 

De bestaande voetbalterreinen ten noorden en ten zuiden van het clublokaal blijven 
behouden en kunnen binnen de grenzen van het terrein worden heringericht. De openheid 
die kenmerkend is voor het omliggende agrarische landschap wordt gerespecteerd, in die 
zin dat het niet de bedoeling is om een dichte groenbuffer rond de sportterreinen te 
voorzien.  Wel wordt een buffering van de parking vooraan aan de Heistraat voorop 
gesteld.  Een bufferstrook moet tevens de mogelijke hinder van de inkomzone met parking 
ten aanzien van de aanpalende woongebied opvangen. 

Een verdere uitbouw van de parkeermogelijkheden in de inkomzone wordt gekoppeld aan 
de realisatie van een groenzone die kan functioneren als speelruimte op wijkniveau.  De 
groenvoorziening moet instaan voor de landschappelijke integratie en maakt gebruik van 
streekeigen bomen en heesters.  De groenzone kan een parkachtig karakter hebben. 

De ontsluiting aan de Heistraat zal verder geoptimaliseerd worden, waarbij de gemeente 
een bijkomend terrein zal verwerven om de aansluiting met de Minderhoutsestraat te 
verbeteren. 

5.1.2  Beekvallei, kansen voor natuurontwikkeling 

De mogelijkheden kunnen worden onderzocht om de beekvallei in aansluiting met de 
sportinfrastructuur een natuurontwikkelingsfunctie te geven. 

Ruimte voor beekbegeleidende natuurontwikkeling staat voorop. Het is de bedoeling de 
ecologische waarde van de beek te versterken en eventueel zones voor waterbuffering te 
voorzien, bv. door het afschuinen van de oevers. 
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5.1.3 Openruimtebuffer tussen sportzone en woongebied 

De tussenliggende zone tussen de sportvelden en de tuinen van de woningen 
Minderhoutsestraat blijft behouden als een openruimte buffer.  De bestemming van het 
gewestplan “agrarisch landschappelijk waardevol gebied” blijft hier behouden. 

Het betreft een openruimtegebied met aandacht voor landschapsontwikkeling dat de 
mogelijke impact van de sport en recreatiezone op de woonomgeving kan opvangen.  Gelet 
op de doorzichten naar het open agrarisch landschap ten westen van de kern, is het doel 
de transparantie en openheid te vrijwaren en het gebied slechts beperkt of met 
transparante schermen te compartimenteren.   Een beperkt recreatief medegebruik als  
speelveld of groenzone lijkt mogelijk gelet op de ligging in aansluiting met de woonzone. 

De gemeente heeft niet de intentie om deze terreinen te verwerven in functie van een 
verdere recreatieve uitbouw van de kern Minderhout of het stedelijk gebied Hoogstraten. 

 

5.2 Onderbouwing van de parkeerbehoefte 
Vandaag bevinden zich in het gebied een aantal parkeerplaatsen geconcentreerd bij de 
inkom in parkeerhavens en langs de interne ontsluitingsweg.  Het betreft een capaciteit van 
+/-100P.  Daarnaast zijn er gemiddeld 40 tot 50 fietsstalplaatsen in gebruik op 
piekmomenten, wat overeenstemt met de helft van het aantal parkeerplaatsen. 
 
Vanuit de kencijfers die van toepassing zijn voor sportaccommodatie zoals terug te vinden 
zijn in de vakliteratuur - crow

3
 kan een berekening worden gemaakt van de noodzakelijke 

behoefte.  Dit maakt 2 parkeerplaatsen per 100m² vloeroppervlakte voor de gebouwen en 
minimum 15 tot maximum 25 parkeerplaatsen per ha netto sportterrein. 
 
Voor het voorliggende bestemmingsplan betekent dit minimum 70 parkeerplaatsen (12+58) 
en maximum 108 parkeerplaatsen (12+96) waarbij het zwaartepunt van de 
parkeervoorzieningen komt te liggen bij de inkom van het terrein. De gemeente opteert om 
eerder in de richting van het maximum te gaan en een capaciteit van 100 parkeerplaatsen 
te behouden wat op wedstrijddagen noodzakelijk is om de behoeften op te vangen. Om een 
vlot gebruik van de sportvelden mogelijk te maken en voldoende mogelijkheid tot het 
uitbouwen van een buurtparkje, worden de parkeerplaatsen geconcentreerd voorzien bij de 
inkom, met een beperkte uitloopstrook in aansluiting met de ontsluitingsweg. De ruimte 
voor het buurtpark is verduidelijkt aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften 
waarbij een aaneengesloten geheel van minstens 1.250m² als buurtgroen is gedefinieerd..  
 
In aansluiting met de gebouwen kan een beperkt aantal parkings voorzien worden voor 
mindervaliden. 
 
 
 

                                                      
3
 ASVV 2004 aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, CROW 
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5.3 Structuurschets 
De hoger vermelde visie is vertaald in een structuurschets die de ruimtelijke krachtlijnen 
van de gewenste ontwikkeling weergeeft: 

- landelijk wonen langs Minderhoutsestraat 

- sport en recreatie in een overgangszone tussen bebouwing en landbouwlandschap 
waardoor de harde ruimtelijke grens hier verdwijnt 

- ontsluiting en parkeren concentreren aan de Heistraat 

- inbuffering van de inkomzone en parking 

- clublokaal centraal binnen de sportterreinen 

- natuurontwikkeling langs de beekvallei 

Figuur 5-1 Structuurschets 
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6 Grafisch plan en stedenbouwkundige 
voorschriften 

6.1 Planopties en bestemmingen 
De elementen van de visie worden vertaald naar een verordend grafisch plan.  Dit plan 
geeft aan voor welke gebieden de specifieke bestemmingen van toepassing zijn.  Het 
grafisch plan moet gelezen worden tezamen met de erbij horende stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer. 
 
De stedenbouwkundige voorschriften worden weergegeven in een afzonderlijk verordend 
deel.    
De sportaccommodatie van Minderhout wordt opgenomen binnen het gebied voor sport- en 
recreatie voorzieningen (artikel 1).  De gebouwen worden gebundeld centraal in het gebied.  
De terreinen zelf kunnen worden uitgebouwd in de zone voor openlucht sportinfrastructuur 
die gericht is op voetbal (artikel 2).  In deze zone is het oprichten van gebouwen niet 
toegestaan, behoudens tribunes, schuilplaatsen en constructies in functie van de 
sportbeoefening.  De parkeervoorzieningen worden geordend in de zone voor parking en 
openbare groene ruimte (artikel 3) waarbij een min. oppervlakte aan groen wordt  
gerespecteerd. 
 
De buffering van de sportterreinen is opgenomen in (artikel 4) groenbuffer.  De nadruk ligt 
op de inbuffering van de parking ten aanzien van de aanpalende woonomgeving.  Langs de 
speelvelden kan de buffer ook de vorm aannemen van een grazige strook al dan niet met 
bomen om het zicht op het open landschap te behouden.    
 
De groenzone met aandacht voor waterberging (artikel 5) voorziet in de mogelijkheid om 
bijkomende waterberging van de Molenbeek te combineren met natuurontwikkeling langs 
de beek.  
 
In het openbaar domein (artikel 6)  wordt de aansluiting op het bestaande wegennet 
opgenomen en kan een oplossing worden uitgewerkt voor de aansluiting Heistraat - 
Minderhoutsestraat.  
 
Aangezien een groot deel van het RUP sport en recreatievoorzieningen betreft toegankelijk 
voor sportbeoefenaars en bezoekers zal in het kader van de toegankelijkheid van 
gebouwen en de groene ruimte, elke aanvraag tot vergunning die betrekking heeft op 
publieke of publiek toegankelijke ruimten voor advies worden voorgelegd aan het Centrum 
voor Toegankelijkheid van de provincie Antwerpen.  Principes rond de toegankelijkheid zijn 
in de algemene stedenbouwkundige voorschriften opgenomen. 
 

6.2 Uitvoerbaarheid van de planopties 
De uitvoerbaarheid van de planopties is een belangrijk aandachtspunt inzake de 
realisatiemogelijkheden van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
De begrenzing van het RUP is afgestemd op de grenzen van het gemeentelijk eigendom.  
Op deze wijze kunnen alle voorzieningen worden gerealiseerd in overeenstemming met de 
planopties. 
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7 Ruimtebalans 

7.1 Algemeen 
 
Onder de vorm van enkele cijfergegevens kan een overzicht gemaakt worden van de 
verschillende bestemmingen en hun aandeel in het ruimtegebruik binnen het plangebied. 
 
 tabel 7-1: taartdiagram bestemmingen 
 

4%

77%

12%

3% 2% 2%

Zone voor sport- en recreatie voorzieningen Zone voor openlucht sportinfrastructuur

Zone voor parking en groen Groenbuffer

Groenzone met aandacht voor waterberging Openbaar domein

 
 
 
tabel 4: overzicht ruimtebalans 
 
Bestemmingen Gewestplan (m²) RUP Sport Heistraat 

(m²) 

Zone voor wonen     521  
Zone voor landbouw / 
landschappelijk waardevol 

49.305  

Zone voor sport- en recreatie voorzieningen     2.064 
Zone voor openlucht sportinfrastructuur  38.168 
Zone voor parking en groen     5.675 
Groenbuffer     1.709 
Groenzone met aandacht voor waterberging    1.130 
Openbaar domein     1.080 
   

Totaal 49.826 m² 49.826 m² 

 
Binnen de bestemmingszones kunnen enkele aspecten worden verduidelijkt: 
 
- De zone voor sport en recreatievoorzieningen is beperkt tot de gebouwen en 

accommodatie. Een bebouwingspercentage is hier opgenomen.  

- De zone voor openluchtsportterreinen omvat het grootste aandeel binnen het terrein en 
omvat een zone van bijna 4ha.  
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8 Planbaten – planschade - compensatie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de percelen waarop een bestemmings-
wijziging wordt doorgevoerd die mogelijks aanleiding kan geven tot een planschade-
vergoeding, vermeld in artikel 2.6.1 van de Vlaamse Codex R.O., een planbatenheffing, 
vermeld in artikel 2.6.4 van de Vlaamse Codex R.O., of een compensatie, vermeld in boek 
6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en 
pandenbeleid. 
Het betreft de percelen waarvan de categorie van gebiedsaanduiding omgezet wordt van 
‘landbouw’ naar ‘recreatie’ en percelen waarvan de categorie van gebiedsaanduiding 
omgezet wordt van ‘woongebied’ naar ‘recreatie’ 
 
 

Type regeling Bestemmingswijziging Betrokken percelen 

 

Planbaten 

 

Landbouw -> recreatie 338 D 

Planschade 

 

wonen > recreatie 338 D 

Compensatie 

 

n.v.t. -- 

“Deze tabel is puur planologisch van aard: het betreft enkel de aanwijzing van percelen 
waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel zou 
kunnen leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. 
Bij de planopmaak moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendomsstructuur 
betreffende deze percelen, naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van 
planbatenheffing, naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden inzake genoemde 
vergoedingen etc… 
(MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr 2011/1, p.40) “ 
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9 Op te heffen voorschriften 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening d.d. 01 september 2009, wordt hieronder 
een limitatieve opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan en die opgeheven worden. 
 
 

9.1 Gewestplan 
Voor terreinen gelegen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt afgeweken van het 
gewestplan.  De op het gewestplan Turnhout (KB 30 september 1977) voorziene 
bestemmingen worden tezamen met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften 
opgeheven. 
 
• “agrarisch gebied – landschappelijk waardevol” (cf. art. 11 KB 28/12/1972)  
De overdruk landschappelijk waardevol is een overdruk van het landelijk gebied.  Bedoeling 
van de overdruk is het bestaande landschapskarakter zoveel mogelijk te bewaren en 
bijzondere aandacht te besteden aan de esthetische aspecten van nieuwe inplantingen en 
verbouwingen.  Dezelfde bestemmingen en handelingen als bepaald voor de grondkleur 
zijn van toepassing. 
 
• “woongebied” (cf. art. 5 KB 28/12/1972)  
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om reden van goede ruimtelijke 
ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene 
ruimten, voor sociaal – culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
 
 

9.2 Verkavelingvoorschriften 
 Er worden geen verkavelingsvoorschriften opgeheven van de verkaveling V 051/113 op de 
hoek Heistraat - Minderhoutsestraat. 
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10 Watertoets - synthese 

 
De laatste jaren is de maatschappelijke interesse voor de waterhuishouding steeds 
toegenomen. Deze bezorgdheid is uitgemond in het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003). Artikel 4 van dat 
decreet geeft de doelstellingen van het integraal waterbeleid weer: "Art. 4. Integraal 
waterbeleid is het beleid gericht op het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, 
beheren en herstellen van watersystemen met het oog op het bereiken van de 
randvoorwaarden die nodig zijn voor het behoud van dit watersysteem als zodanig, en met 
het oog op het multifunctionele gebruik, waarbij de behoeften van de huidige en komende 
generaties in rekening wordt gebracht."  Artikel 8 van dat decreet legt de watertoets op voor 
elk plan. 
 
Op basis van de actuele watertoets wordt gekeken naar een aantal indicatoren inzake 
gevoeligheid voor ingrepen van grond- en oppervlaktewater.  De gevoeligheid is hierbij 
vaak gerelateerd aan de betrokken bodemopbouw en bodemsoort. 
Op het vlak van grondwaterstromingsgevoeligheid is het grootste deel van het terrein matig 
gevoelig en enkel de zone die effectief aansluit bij de Molenbeek zeer gevoelig voor 
grondwaterstromingen.  Aangezien het op deze plaats over openlucht sportterreinen gaat is 
de verwachte impact beperkt en wordt bij het realiseren van constructies hiermee rekening 
gehouden.  De infiltratiegevoeligheid is wel aanwezig voor het grootste deel van het terrein.  
Bijkomende verhardingen en verdichtingen zullen echter beperkt zijn. 
Een van de belangrijkste indicatoren inzake watertoets is de overstromingsgevoeligheid van 
het gebied.  Het grootste deel van het plangebied is niet overstromingsgevoelig.  Een 
natuurlijke overstromingsgevoelig gebied komt voor langs de Molenbeek en is aangeduid 
als mogelijk overstromingsgevoelig.  Door enerzijds het beperken van ingrepen in dit 
deelgebied (openlucht sportvelden en geen bebouwing) en anderzijds door het realiseren 
van een natuurontwikkelingszone langs de beek kan de nodige ruimte worden voorzien 
voor de uitbouw van enige waterbuffering. 
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